หมวดที่ ๔
ความรูคูความดี
B014

๔.๑ ความดี / บุญ-ทาน
พระพุทธเจาสอนใหแขงขันกัน สอนใหแขงความดี แตไมไปแยงใคร

เขามาดี แยงดีไมไดนะ ... เรียนหนังสือสอบตกเรื่อย เขาสอบได ทําไมเราสอบตก
ตองเรงรัดพัฒนาทันที ใหดีเหมือนเขา เราตองพยายามใหไดที่หนึ่งเหมือนเขา นี่

อยาเขาใจผิดวาพระพุทธเจา สอนใหงอมืองอเทา
ไมใชนะ ไมใช...ไมใชไปอิจฉาเขานะ... แขงกันดี อยาไปแยงเขามาดี ดี
ในตัวซิ อยาไปกลัวคนอื่น ตองกลาตองดีในตัว เหมือนแสงไฟตองสวางในตัวเราเอง

พระพุทธเจาสอน

พระอาทิตยสวางในตัวของมันเอง... พระพุทธเจาสอนใหขยัน ตีความใหคนไทยเขาใจ
อยานอนตื่นสาย

อยาหนายหากิน

อยาหมิ่นเงินนอย อยาคอยวาสนาใหมาหากเอง
เปนไปไมได ตองสรางตองทําขึ้นมาเอง
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๑

นอนนานงานนอย
กินบอยเงินหมด
มีเงินหนาสด
หมดเงินหนาแหง แลงน้าํ ใจ
พระพุทธเจาสอนใหคนขยัน ไมไดสอนใหคนขี้เกียจ

คนที่ขี้เกียจนี่ไมใช

คําสอนของพระพุทธเจาเลย คนขี้เกียจนี่นอกประเด็นวงศาสนา ฯ
◙

ถาทานรับราชการตางพระเนตรพระกรรณขององคพระราชา

ทานถวาย

พระราชกุศลทุกวันเถอะ ทานจะเจริญในยศถาบรรดาศักดิ์ ถึงทานไมมียศ
ตําแหนงสูง ทานจะไมเปนใหญเปนโต ผลบุญจะมีมาถึงลูกทานได ฯ

เวลาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวถวายสังฆทาน พระองค
ทรงจบทุกครั้ง... พวกเราจะถวายอะไร ก็จบกันเสียบางนะ บางทีภรรยาใหสามี

◙

จบ สามีรําคาญไมยอมจบ ระวังทานจะไมไดบุญ ฯ

ใครตั้งใจทําความดี หันเขาหาธัมมะ อยาไปกังวลเรื่องปากโลก
ใหเราดีขนาดไหน หากไมถูกกิเลสเขา เขาไมชอบ เขาไมเขาใจ เขาก็ตําหนิ
เราทําอะไร เรารูดวยตนเอง ดีหรือชั่ว ไมไดอยูที่เขาวา อยูที่เราทําเอง
◙
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๒

ทั้งหมด เรารูของเราเอง บริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์ เปนของเฉพาะ
ตน ใครจะทําใหตนบริสุทธิ์ไมได ตนทําเองทั้งสิ้น ฯ
(เขียนไวที่ตนไมในวัด : ผูรวบรวม)

สรางความดีตองมีอุปสรรค ทานทั้งหลาย อยานอยเนื้อต่ําใจนะ
สรางความดีมากเทาไร อุปสรรคมาขัดขวางมากเทานั้น ตองสูตอไป
เพื่อใชหนี้เขา เพราะคนเราเกิดมาเพื่อสรางความดี ใชหนี้กรรมเกา
ฯ
◙

สรางความดีมากเทาไร เจากรรมนายเวร มักมาตามใหเราชดใช
เหมือนพอคาแมคา รานคา ยิ่งขายดิบขายดี เจาหนี้มาทวง ถา
เราขายไมได ไมมีสตางคเลย ไมมีใครมาทวง ไมมีใครมาขอแน
ๆฯ
◙

ถาเรา

การทําความดี มีไดทุกโอกาส ความประมาท ทําใหพลาด
จากความดี ฯ
◙

◙

ความดี ทํายาก ความชั่ว ทํางาย
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๓

ความดี เปน ศัตรูของชีวิต
ความดี ตอง มีอุปสรรค
ความดี ตอง มีคนอิจฉาริษยา
สรางความดี ลงทุนความลําบาก
สรางความชั่ว ลงทุนความสบาย กินสบาย นอนสบาย ไมเอางานเอาการ
กําลังชั่ว โดยไมรูตัว ฯ
เราเกิดมาทําไม เกิดมามีกรรม เกิดมา
ทําอะไรเลา ก็เกิดมา สรางความดี ใชหนี้กรรมเกา ไมยอมชดใช ยัง
◙

โออนาถวาสนานิจจาเอย

ปฏิเสธทุกขอหาอีกหรือ ฯ

◙

เลี้ยง ชาง มา วัว ควาย ไวใชงาน เลี้ยงสังขารรางกาย ไวสรางความดี

ใชหนี้เขา ฯ
◙

ความดี ใหความ อิ่มใจ ในเบื้องหลัง ใหความ สมหวัง ในเบื้องหนา
ความชั่ว ใหความ ขุนใจ ในเบื้องหนา ใหความ ผิดหวัง ในเบื้องหนา ฯ
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๔

ความดี ตอง ถูกตัว บุคคล ถูก สถานที่ ถูก เวลา ตอเนื่องกัน
เสมอตนเสมอปลาย คนนั้นจะไดรับผลดี ๑๐๐% และจะเอาดีในชาตินี้ได
◙

ทํา

แนนอน ไมตองรอดีถึงชาติหนา ฯ

◙

การกระทําใด ๆ ที่เปนไปโดยตอเนื่องนี้ ของเล็กของนอยก็เปนของใหญ บุญ

นอยก็เปนบุญมาก

ทําดีไมไดผล เพราะทําตน ลุม ๆ ดอน ๆ ทําดีที่ไดผล

เพราะทําตน สม่ําเสมอ ฯ

◙

ทําความดี
เบื้องบน

จะรอนถึงจักรินทรเทวราช

เบื้องต่ํา

จะรอนถึงพญานาคา

ทําความชั่ว
◙

จะรอนถึงยมบาล ฯ

ทานอยาเขาใจผิดวา สรางความดีแลว เวรกรรมไมตามสนอง ตรงกันขาม

ยิ่ง

สรางความดี ยิ่งกรรมมาซัด มารไมมี บารมีไมเกิด สรางความดี ตองมี
อุปสรรค เพราะเหตุใด คือ กรรมมาทวงหนี้ ฯ
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๕

สรางความดีเขาไว ดูซิมันจะดีไหม... ความดีจะมี
อุปสรรค ถาเราสรางความดี ตองมีคนดา คนวา ตองทนตอไป ฯ

◙

ไมสูใคร ไมหนีใคร

◙

แมบานชาวสิงคโปร ลูก ๕ คน สวดมนตบูชาพระสม่ําเสมอ แตบานไมมี

ความสุข สามีชอบเลนมา เงินทองไมพอใช ลูกชายคนโตก็มีปญหากัน หลวงพอบอก
วา เปนกรรมจากอดีตที่แมเคยทําไมดีไว เมื่อมาทําดีไหวพระสวดมนต กรรมจึงมา

ใหผลเร็ว แตตัวเองคิดวาไมไดผล จึงเลิกสวดมนต ไมบูชาพระ ถาทําความดีไป
เรื่อย ๆ ตอไปจะดีขึ้น ใหอดทน ทนทุกขทรมานไปกอน ฯ
(เรื่องนี้เปนนิทัศนอุทาหรณ สําหรับทานสูทําความดีมานาน แตยังประสบเคราะห
กรรม ไมไดผลเปนที่พอใจ ก็เลยทอใจ ตัวอยางนี้ คุณซูงอ บันทึกไวสมัยบวชเปนชี
เมื่อหลวงพอไปสิงคโปร : ผูรวบรวม)

เขาไมไดวัดความเปนคนดีที่บานใหญบาน
โต จะมียศฐาบรรดาศักดิ์ เปนรัฐมนตรี เปนนายพล เปนเจา
เมือง แลวเปนคนดี เห็นจะไมใชวิสัยของนักปราชญ เขาดูคนทีข่ อปฏิบัติ ดูคนดี
เขาดูที่ละความชั่วไดไหม ถายังไมละความชั่ว ยังมั่วสุมอบายมุข หาความ
สนุกในสังคม จะมีเงินกี่รอยลาน ก็ไมใชคนดีมปี ญญา... วัดคนวัดดวย
คุณธรรม ฯ

◙

คนเราจะยากดีมีจน
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๖

◙

บูชา ทรัพย ไปไหนมี ความสะดวกสบาย
บูชา ชื่อเสียง ไปไหนมี คนไวใจใหความเคารพเชื่อถือ
บูชา ความรัก ไปไหนมีคนเมตตา ฯ

◙

ไหวครู ๕ อยาง คือ
๑. สักการะ ครู เอาใจใสครูบาอาจารย
๒. เคารพ ครู มั่นใจตอครูบาอาจารย
๓. บูชา ครู ปฏิบัติบูชา ปฏิบัติตามคําสั่งสอน
๔. นับถือ ครู ยึดถือไว ยึดเหนี่ยวขอปฏิบัติที่ดไี วเปนแบบอยาง
๕. เชื่อฟง

ครู

นําคําสั่งสอนของครูบาอาจารยไปชี้แนะแสดงเหตุผลแก

ครอบครัวและคนทั่วไป ฯ

ความดี
อันดับหนึ่ง คือ บุญในตัวเอง สรางบุญใหตัวเอง คือ กรรมฐาน ที่
◙

เราก็แผเมตตาดวยความดีของเราจากกรรมฐาน ไมมีอะไรดีกวา

นําเงินไปทําบุญวัดโนนวัดนี้ นั่นบุญประเภทสอง ฯ

สอนคนดีใหดียิ่งขึ้น สิ่งใดที่
ไมดีตองปรับปรุงแกไข ทําใหมันดี การที่บางคนบอกวา ทําชั่วไดดี ทําดีไดชั่ว ก็
◙

พระพุทธเจา สอนคนชั่วใหเปนคนดี

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๗

ถูก คนเราจะดีไดดวย

ทําที่ชั่วใหดี สวนที่ดีอยูแลว อยาไปทําใหเสียหาย

เลย ฯ

◙

ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน โลภมาก ลาภหาย เมือ่ หลายสิบปกอน

หลวงพอไปประชุมที่วดั พระสิงห จังหวัดเชียงใหม มีเด็กชายประมาณ ๑๐ ขวบ มีนอง
อีก ๔-๕ คน พอเปนจับกัง แมรับจางทําสวน เก็บกระเปาสตางคของชาวตางชาติได
ในกระเปามีเงินอยูเกือบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไปบอกใหพอแมนําไปแจงความที่โรงพัก
เปนหลักฐาน และประกาศหาเจาของ ตอมาเจาของเขามารับเอาไป และไดใหเงิน
รางวัลแกเด็กชายคนนั้น เปนจํานวนถึง ๕,๐๐๐ บาท (สมัยนั้นคาแรงวันละ ๔๐ บาท)
แตเด็กไมรับ เพราะทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมหวังผลตอบแทน ทําใหชาวตางชาติคน
นั้นซาบซึ้งใจมาก เมื่อกลับไปแลวก็ยังระลึกถึง จึงกลับมารับเด็กชายคนนั้นไป พรอม
ทั้งนอง ๆ อีก ๔-๕ คน อุปการะเลี้ยงดู สงเรียนหนังสือหมด ปจจุบันเด็กคนนั้นจบ
ปริญญาเอกอยูวอชิงตัน ฯ
(ตัวอยางประกอบคําสอน นี้มีมาก ขอยกมาตัวอยางเดียว หากใครปฏิบัติตาม
คําสอนนี้ เหมือนคนโง แตผลสุดทายจะไดดีทุกตัวอยาง : ผูรวบรวม)

◙

บุญ แปลวา ความสุข

แตความสุขที่จะไดนั้น ตองไมทําใหใคร

มีทุกข ไมเอาความทุกขไปใหเขา แลวเอาความสุขเขามา ก็หามิได... ความสุขได
จากการชําระใจ ทําใจใหสะอาดหมดจด และ กําจัดความชั่วออกจากตัว ได
เมื่อไร นั่นแหละถึงจะเปนบุญ ฯ
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๘

บุญที่แทจริงและถูกตองนั้น คือ บุญสงเคราะหตัวเอง (ปฏิบัติธรรม)
เปนบุญประเภท ๑ แตการทําบุญ ถายสังฆทาน ถวายปจจัย เปนบุญ
ประเภท ๒ ...ถาสงเคราะหตัวเองไมไดแลว ไหนเลยจะไปสงเคราะหคนอื่น ปจจัย
ก็ไมพอจะเลี้ยงชีพ เงินทอง ก็ไมพอจะสงลูกเรียนหนังสือ ไปสงเคราะหที่โนน
สงเคราะหที่นี่ ทําบุญที่โนน ทําบุญที่นี่ ทัวรบุญกันเหลือเกิน ไมนึกถึงลูกเตา
กันเลยนะ ไมดูแลลูกเตา ไปทัวรบุญกัน นาจะทัวรอารมณตัวเอง ฯ
◙

◙

พระพุทธเจาสอนวา

บุญกุศลนั้น คือ ความสุขความเจริญของ

ชีวิต ทําแลวสบายอกสบายใจ ทําแลวก็ชื่นอกชื่นใจในบุญกุศลที่ตนทํา ศรัทธาตัวนี้
ไมใชศรัทธาแบบเอาเงินเอาทอง ไปทําบุญใหหมด แตศรัทธานั้นตองมี
เหตุผล ไมไดสอนใหศรัทธาเอาเงินทองไปถวายวัดวาอารามตาง ๆ ทั่วไป
พระพุทธเจาไมไดสอน ที่มาสรางวัดวาอารามตาง ๆ สรางดวยศรัทธา แต
การสรางวัดสรางวาหรือสรางอะไรตาง ๆ ขอบรรยายใหเขาใจ ไมใช
เรื่องของพระ เปนเรื่องของฆราวาส เปนเรื่องของผูที่บําเพ็ญบุญบําเพ็ญ
ประโยชนของเขาเทานั้นเอง ที่เขามีศรัทธาพอจะทําไดโดยไมเดือดรอน และไมขัดของ

แตไมใชเรื่องของพระสงฆองคเจา ตองไปปาวประกาศใหเขามา
ทําบุญสุนทานก็หาเปนเชนนั้นไม ฯ
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๙

◙

ทานจะทําบุญ ตองละบาปใหได ถาละบาปไมไดแลว ทานจะไมไดบุญ

มา

ทําบุญแตไมไดบญ
ุ เพราะทานไมละบาป บาปอยูเต็มกระเปา แลวบุญ
จะมีทางเขาไปไดอยางไร ขอฝากไปคิดโดยทั่วกัน ฯ
◙

การใหทานนั้น พระพุทธเจาก็จํากัดความไววา
๑. บุญนั้น เจตนาไหม
๒. เจตนาทําแลว ไดประโยชนแกสวนรวมไหม
๓. ทําไปแลว เดือดรอนแกคนทําไหม ฯ

◙

งาม ๔ ที่ ดี ๔ แบบ กตัญู ๔ อยาง
งาม ๔ ที่
๑. แตงกายงาม

๒. อวัยวะงาม

๓. กิริยามารยาทงาม

๔. น้ําใจงาม

ดี ๔ แบบ
๑. ชาติตระกูล

๒. ทรัพย

๓. วิชาความรูความสามาร

๔. ศีลธรรม
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๑๐

กตัญู ๔ อยาง
๑. บุคคล (พอแม ครูอาจารย ฯ)
๒. สถานที่ (แหลงใหวิชาความรู ฯ)
๓. เครื่องอุปกรณใชสอย
๔. ตัวเอง (รักษาความดี)

◙

ใครมี

พระคุณ กับเราตองจําไว สนองพระคุณไดก็สนองไป ถายังทําไมได ก็

เอาไวกอน โอกาสหนาคอยทดแทน ฯ
ความสําเร็จในชีวิตตองอาศัย บุญวาสนา ฯ
คนไร บุญวาสนา จะขี้เกียจสรางความดี ฯ
คนไร บุญวาสนา เหมือนตนไมไรใบ ผลักก็ไมไป ใสก็ไมเดิน
คนมี บุญวาสนา จะไมลืม พระคุณ คน ฯ
คนที่ กตัญู ตอผูมี พระคุณ จะเปนคนที่มี บุญวาสนา ฯ
คนมี บุญวาสนา จะเจริญกาวหนา ตองมีความ กตัญู ฯ
คนไมมี กตัญู ไปไมรอด ไรบุญวาสนา ฯ

◙

ขาดกตัญูกตเวทิตาธรรม คนเราจึงเอาดีไมได ฯ
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๑๑

◙

คนไร กตัญู ไมรูจักพระคุณคน เอาดีไมได

◙

คนดีมีปญญา จะรู บุญคุณ คน ฯ

◙

น้ําพระคุณ อุนเกลา ทุกเชาค่ํา
หลอดวย น้ําเมตตา จะหาไหน
เหมือนน้ําคางเย็นหลาจากนภาลัย
ยังไมเย็นล้ํา เทา น้ําพระคุณ ฯ

คนเราเปนหนี้กันทั้งนั้นแหละ หนี้อะไรหนอที่ใชไมมีหมด หนี้
บุญคุณนะ เพราะฉะนั้น เราจึงไมลือ พระคุณ บิดา มารดา พระคุณ
อุปชฌายอาจารย พระคุณ สถานที่ พระคุณ แหงใหเกิดวิชา พระคุณ แหลงให
เกิดความดี จะไมลืม พระคุณ ตัวเองวา ตัวเราเกิดมายาก ตองสราง
ความดีใชหนี้ตัวเอง ฯ
◙
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๑๒

◙

อยาก

รวย

ตองหมั่นทํา ทาน

อยาก

สวย

ตองหมั่นรักษา ศีล

อยากมี

ปญญา ตองหมั่น ภาวนา

อยาก

อายุยืน ตอง แผเมตตา ฯ

หาเชากินค่ํา หาค่ํากินเชา เพราะยากจนเงินทอง เมื่อ
อดีตชาติไมไดทําทานมา... สติดี สัมปชัญญะดี เจริญกรรมฐานดี แต ไมไดทาํ
ทาน ไมไดชวยเหลือใครเลย มาในชาตินี้ ถึงเกิดมาเปนลูกขอทาน แตก็
มีปญญา... ไปเกิดบานคนจนก็จริง แตวามีปญญา มีสติดีตลอดเวลา เพราะเขาฝก
มา แตเขาไมไดทําทาน การกุศลไว นี่แหละบุญกุศลจึงไมเทากัน ฯ
◙

คนที่ไมมีดวงการศึกษา ตองพยายามปลูกฝงศรัทธา

ใชความพยายาม

และอดทน อาจจะชาหนอย แตก็สําเร็จได สวนคนที่อดีตชาติเคยเรียน
มาแลว (มีความรูหรือมีการศึกษา) ในชาตินี้จะเรียนรูอะไร ไดเร็ว (มีดวงการ
ศึกษา) ฯ
มาเกิดในโลกมนุษยอีก
เขาจะมีแตความเจริญรุงเรือง ถึงแม จะเกิดใน บานยากจน ก็สามารถ
◙

บางคนเกิดมาแตชาติกอน นิสัยดีมีปญญา
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๑๓

เปนรัฐมนตรี หรือ เปนใหญเปนโตได เพราะสติปญญาที่สรางมา
แตชาติกอน ฯ
◙

คุณยายอายุ ๑๐๔ ป ไมไดแตงงาน ไดเพื่อนบานชวยเหลือสุขสบายดี ทุกวัน

ตื่นเชา ก็สวดมนตไหวพระ ตักบาตร ถือศีลสวดมนตภาวนา ตัก
ขาวใสบาตรทัพพีแรก คิดถึงพระคุณพอแม ตั้งแตวัยสาวไมไดนึกหรอ
กวา จะรอลูกหลานมาเลี้ยงดู อิฉันวาเรามีจิตใจดี มีเมตตาตอทุกคน
ตอเมื่ออายุมาก ก็ไมลําบาก ซึ่งก็จริงตามยายคนนี้เขาวา ฯ
◙

เมื่อเวลาจะปลอยเขา (ปลา) ลงน้ําวา จงไปอยูเปนสุขเปนสุขเถิด เราปลอยชีวิต

เจาแลว เราชวยชีวิตเจาใหยั่งยืนตอไปแลว เจาจงไปอยูสุขเปนสุขเถิด เจากรรมนาย
เวร ขอใหมารับสวนกุศล ในการปลอยชีวิตในครั้งนี้ดวย ฯ
(นาจะนําไปประยุกตใชกับการปลอยสัตวอื่น ๆ ได : ผูร วบรวม)

◙

ชีวิตเราเราก็รัก ชีวิตเขาเขาก็รัก จงอยาใจดําอํามหิตเหี้ยมโหด

ทารุณดุราย ฆาสัตวตัวเปนใหจําตาย สงสารเขา ควรเห็นอกเห็นใจกันเถอะ ทรัพย

ทรัพยสมบัติของคนอื่นเขาก็รักของเขา ถาไดของ
เขามาก็คืนเจาของเขาเสีย นี่เปนคุณธรรม เปนพลเมืองดี ของประเทศชาติ เปน
สมบัติของเราเราก็รัก
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๑๔

คนดี ในพระพุทธศาสนา และ เปนลูกที่ดี ของพอแม เปนศิษยที่ดี ของครูบา
อาจารย จงเปนคนดีในสังคม ฯ
ใครอยากรวยใหตักบาตรทุก ๆ วัน ไมตองสนใจวา จะเปนพระเก
หรือพระปลอม หรือเปนพระที่ไมบริสุทธิ์ อยาไปสนใจ ชั่วชางชีดีชางสงฆ เมื่อเรา
ตั้งใจตักบาตร ขาวหลุดจากทัพพีเรา ลงกนบาตรพระ เราก็ได
บุญแลว และ อยาไปนั่งรับพรขางถนน เปนบาปทั้งพระทั้งโยม

◙

พระพุทธเจาไมเคยสอน เขาใจคําวา บิณฑบาตรโปรดสัตวผิดไปหมด ฯ

◙

ถาจะทําบุญหรือทําทาน ดวยการใหเงินใครเขาไป ไมตองคิดวาเขาจะ

ถาเขาเอาเงินนั้นไปทําใหเกิดประโยชน เราจะไดบุญ
สองตอ แตถาเขาเอาไปทําไมดี เชน กินเหลา เลนการพนัน เราก็
ไดตอเดียว ตอจากนั้น เขาก็รับกรรมไป ฯ

เอาไปทําอะไร

◙

การกอพระเจดียทรายขาวเปลือกในวัด สรางกุฏิถวายสงฆเปนสังฆทาน บวช

อุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวงลับไปแลว
สามารถ ลดหยอนผอนโทษ ใหญาติที่รับกรรมในเมืองนรกได ฯ

แลวเจริญวิปสสนากรรมฐานแลว

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๑๕

ศีลกับทานเปนของคูกัน จะทําบุญทําทานที่สมบูรณแลว จึงตองมีศีล
กอนเสมอ ศีลเปนพลังสงผลบุญ – ทานใหสูงขึ้น ทําแตบญ
ุ ทานอยาง
◙

เดียวไมมีศลี แลว ไมมพี ลังสงผล ศีลเทานั้น เปนกําลังสงผลบุญทาน ใหเกิดผลทั้งใน
โลกนี้และตอไปได

บุญ-ทาน เหมือนไป เรือพาย
ถา มีศีลสนับสนุน เหมือนไปโดย รถยนต
ถา มีภาวนาแลว เหมือนไป เครื่องบิน ถึงรวดเร็วทันใจ ตางกันโดยวิธีนี้
ฯ

เวลาถวายขาวพระพุทธเจา เชน ในงานศาสนพิธี ควรจัดใหมากเขาไว
ใหสมพระเกียรติ มิใชจัดแบบไหวเจว็ด ลูกศิษยพระพุทธเจา มารวมงานทําบุญ
มีเยอะ ทําอะไรใหเหลือกินเหลือใช อยาหวงกันกิน ฯ

◙

◙

ลักษณะ

ผูที่มี

ใจดี

คือผูมี

เมตตา

อัชฌาสัย

อยากใหผู

อื่นดี

สุขใจ

กรุณา

อยากให

ไดพนทุกข
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๑๖

มีไมตรี

เผื่อแผ

แกผูอื่น

ใจชมชื่น

อยากให

เขาไดสุข

ไมซ้ําเติม

ผูใด

ใหไดทุกข

มีแตปลุก

ปลอบใจ

เมื่อภัยมา

ไมเหี้ยมโหด โกรธขู

แกผูนอย

เลี้ยงใชสอย

อารีรัก

ปนหนักหนา

ไมอาฆาต

มาดราย

ใจเมตตา

มีแตความ

กรุณา

ปรานีกัน

ผูใดทํา

ผิดพลาด

อาจเกอเขิน

ชวยกลบเกลื่อน

ทําเปน

ไมเห็นขัน

ของผูใด

ตกเรี่ย

เสียหายครัน

ชวยปองกัน

คืนให

ดวยไมตรี

ไมเยาะเยย

สบประมาท ผูพ
 ลาดผิด

มิตรจิต

มิตรใจ

ไมขมขี่

ทั้งกายใจ

วาจา

มีทาที

มิไดมี

ที่แสดง

กลั่นแกลงเอย ฯ
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๑๗

ปฏิบัติใหดู ทําใหดู เปนกิจกรรมที่หลวงพอปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ สอน
แทนคําพูด ไดแก
◙

๑. วันกตัญู ๑๕ เมษายน ของทุกป หลวงพอจะบําเพ็ญกุศลอุทิศถวาย
อดีตเจาอาวาสวัดอัมพวันทุกองค ทําบุญเลี้ยงพระใหโยมแมเปนประธาน
ใหทานคนเกาคนแก ผูสุงอายุที่อยูรอบวัด พิธีรดน้ําดําหัวและสรงน้ําพระ
กอนหนานี้หนึ่งวันจะใหทานเด็ก ๆ
๒. วันเขาพรรษา หลังเขาพรรษาวันหรือสองวัน หลวงพอจะนําพระภิกษุ
ทั้งหมด ไปกราบนมัสการพระผูใหญทั้งที่มีชีวิตอยู และ ลวงลับไปแลว ใน
จังหวัดเปนประจําทุกปไมขาด
๓. วันคลายวันเกิด หลวงพอจะตักบาตรพระทั้งวัด และ หลวงพอจะจบ
ทานทุกครั้ง ใสบาตรกับพระทุกองค ประทับใจมาก ตั้งใจจะบันทึกภาพนี้
แตมีผูทักทวงวา คนภายนอกไมเขาใจ จะคิดวา หลวงพอไหวพระลูกวัด ก็
เลยไมไดถาย
๔. วันปยมหาราช ที่หนาพระบรมรูป จะมีเครื่องทองนอย แจกันขนาด
ใหญหลายอัน พรอมดอกกุหลาบสีชมพู พานพุมเปนเครื่องบูชา และผลไม
นานาชนิดจํานวนมากมาตั้งถวาย สวนในศาลาก็จะตั้งโตะหมูบชู า มีพระ
รูปสมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว หลังโตะหมูจะตั้งพระบรมสาทิสลักษณ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช หลวงพอ
จะเปนประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
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ลูกศิษยจุดธูปเทียนบูชา
๑๘

สมเด็จพระพนรัตนฯ และมหาราชทั้งสาม หลังจากนั้นจะทอดผาบังสุกุลแด
พระสงฆ ๑๐ รูป โดยใหลูกศิษยที่มารวมงานเปนผูทอด เมื่อพระสงฆ
พิจารณาแลว ผูมารวมงานก็กลาวบูชาพระ กราบอาราธนาศีลและรับศีล
พระสงฆสวดชัยมงคลคาถา แลวลูกศิษยอีกชุดหนึ่งก็ถวายเครื่องไทยทาน
แตกอนที่จะเริ่มพิธี หลวงพอไดกลาวสุดดีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระปยมหาราช ตลอดจนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช และยังไดกลาวถึงลายพระหัตถในเจดียวัดใหญชัยมงคล กับในถ้ําที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชของพระมหาราชทั้งสองพระองค ตามลําดับ
๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษาของลนเกลารัชกาลปจจุบัน

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และวันคลายวันพระราช
สมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลวงพอ
และคณะสงฆวัดอัมพวัน สวดพระธรรมจักรฯ ถวายเปนพระราชกุศล ไม
เคยขาด
นอกจากนั้นยังมีวันขึ้นปใหม วันลอยกระทง วันผืนแผนดินไทยฯ ผูที่ไปรวมงาน
จะมีความเขาใจในวัตถุประสงคของวันดังกลาวอยางชัดเจน ฯ
(ไมนับรวมวันสําคัญทางศาสนา ซึ่งเปนกิจของชาวพุทธอยูแลว)

๔.๒ หนาที่การงาน
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๑๙

ไมใชไปกินเหลาถวายพระ
เจาอยูหัว แลวราชการวาอยางไร เอาแกวเหลามาแลวถวายพระพร กินเหลา
ถวายพระพรมีที่ไหน นี่หรือถวายเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล ไมถูก ถา
มีลูกหลานสอนใหเขาใจ... ประชาชนอยูเย็นเปนสุข มหาบพิตร พระราช
สมภารเจา ทานจะทรงพระเกษมสําราญอยางยิ่ง ถาประชาชนไมมค
ี วามสุข
เลย มีแตความทุกขยากเดือดรอน เกิดโจรกรรมอาชญากรรม
มากมาย ทานจะทรงพระเกษมสําราญไดอยางไร... เราทั้งหลาย
ขาราชการตองตางพระเนตรพระกรรณขององคพระราชา ตอง
ซื่อสัตย สุจริต เปนนิจ ขยันประหยัดใหมั่น หันหลังใหอบาย ฯ
สรางความดีถวายพระเจาอยูหัว

◙

พระพุทธศาสนา ไมไดสอนใหคนอยูเฉย ๆ แตสอนใหคนอยาอยูวาง ให

คนเราถามี ธัมมะ มีศลี สมาธิ
ปญญา จะมีความขยันหมั่นเพียรตลอดรายการ คนมีคุณธรรมจะ
รับผิดชอบ จะทํางานไดมากขึ้น ฯ

ประกอบกิจหนาที่การงาน ใหมคี ุณภาพ

◙

คนที่มีศีล มีธรรมนั้น จะซื่อสัตยสุจริต เปนนิจขยัน ประหยัดใหมั่น หัน

หลังใหอบาย จะทําอะไร ก็มีเหตุ มีผล มีสัจจะวาจาไมโกหก ไมพูดเท็จสอเสียด คนมี
ศีลนะ มีคณ
ุ ภาพ ก็ขอเจริญพรวา ชีวิตมีคณ
ุ ภาพ ชีวิตมีคา เวลามีประโยชน ฯ
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๒๐

◙

จงวางกิเลส

อยาวางงาน

ชีวิต มีคา

เวลา มีประโยชน

ชีวิต ไมมคี าเวลา ไมมปี ระโยชน ฯ

ชีวิต คือ งานบันดาลสุข จงทํางานใหสนุก มีความสุขในการ
ทํางาน บางคนเลี่ยงงานเกงนัก เรียนสูงแลว เลี่ยงงานเกง ชีวิตมักจะอาภัพ ฯ

◙

◙

สอนลูกหลานไว ขยัน อยางเดียวเอาตัวรอด ไปไหนอยาขี้เกียจ ไปไหน ขยัน

ไวกอน อยาขยัน นอกหนาที่การงาน ฯ คนมีคุณธรรมจะ ขยัน ตลอดกาล ฯ

ผูใหญ อยูกับผูนอย ตองมี เมตตา กรุณา มุฑติ า
อุเบกขา ตอผูนอย
◙

ในฐานะเปน

ในฐานะเปน ผูนอย อยูกับผูใหญ ตองมี กตัญูกตเวทิตาธรรม

ตอ

ผูใหญ ฯ
◙

นิ้วเทากัน จับอะไรไมได ถาชิ้นสวนนาฬิกาเทากัน นาฬิกาก็เดินไมได
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คนเปนใหญเปนโต จะออนนอมถอมตนตั้งแตเด็ก ไมคอยจะเถียงใคร ๆ
คนมีแววจะเปนใหญเปนโต จะออนนอมถอมตน ตั้งแตเปนเด็ก ๆ
◙

เปนผูนอย ไปลา มาไหว ออนนอมถอมตน ฯ

ไรการออนนอมถอมตน ชีวิตจะปนป หาดีบม ิได ฯ
คนดี มักออนนอมถอมตน ไมมีเรื่องกับใคร ฯ
คนมีธัมมะ จะ ออนนอมถอมตน ฯ
คนมีคุณธรรม จะ ออนนอมถอมตน ตอทานผูใหญ ฯ

◙

สําหรับฆราวาส ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับผูบังคับบัญชา แสดงฐานะตอผูใหญ

เปนผูนอยอยานิ่งดูดาย เราเปนผูนอยครับ อยาลืมเคารพผูใหญ ฯ

เปนผูใหญตองดึง ผูนอยจะไดดัน คนเสมอกันจะไดอุปถัมภ
บํารุง จึงจะกาวหนา ถาผูใหญไมดึง ผูนอยดัน มันจะเปนเสนียดจัญไร ผูใหญ
ไมเอาไหน ผูนอยอยากทําความดี ผูใหญไมดึง ผูนอ ยจะไหวหรือ ฯ

◙

ผูบริหารโปรดเมตตา ใหกําลังใจผูนอย งานทานจะเดิน งาน
ทานจะเรงกาวหนา ถาคอยจับผิดไมใหกําลังใจผูนอย ผูนอยหมดกําลังใจ
◙
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๒๒

งานทานจะไมเดิน ... ไกตองมีขน คนตองมีพวกฉันใด บานตองมีบันได เปน
ผูใหญตองมีบริวารฉันนั้น มีฉิ่งตองมีฉาบ ขอควรจํา จะเปนใหญเปนโต
ตองหาบริวารไว หากไมมีบริวาร เจง ฯ

◙

นายเทียบ นองบุนนาค เปนหัวหนาศาลเปรียญธรรม ๖ ประโยค (ผูบอกยา

รักษาลําไสเนาแกหลวงพอ) ไปติดตอเสมียน เรื่องจะฝากเด็กเขาโรงเรียน

ทาน

กลาวคําสวัสดีพรอมยกมือไหวเสมียนเลย ปรากฏวา เสร็จเรียบรอย
อยางรวดเร็ว (ในขณะที่นายพันตํารวจเอกมาติดตอเรื่องเดียวกัน แตมาแบบแสดง
อํานาจ ไมไดรับความรวมมือ ถูกปฏิเสธ ทั้ง ๆ ที่เรื่องเรียบรอยกอนแลว) ทานหัวหนา
ศาลบอกกับเสมียนวา “ขอบพระคุณอยางสูงครับ มีอะไรก็บอกผมนะครับ ผมรับใชได
ครับถามีโอกาส” หลวงพอถามทานหัวหนาศาลวา “วันกอนนั้นทําไมไหวเสมียน” ทาน
ตอบวา

“เรามันคนละหนาที่ ผมมันใหญเฉพาะตอนอยูบนบัลลังก ลงจาก

บัลลังกแลวก็ราษฎรเต็มขั้นธรรมดาไมมีความหมาย

จะมีความหมายตอเมื่อขึ้น

บัลลังกวาราชการตางพระเนตรพระกรรณ เราจะใหเขาชวยเรา ตองอยางนี้

เอา

คาถาพระพุทธเจามาใช ออนนอมถอมตน” ฯ
บางที ผูใหญแท ๆ เลนงานเรา งูกินหาง กันหางคนโนน เขาก็ขาด
หาง เราก็สวดมนตแผเมตตา ขอใหคูกรณีมีความสุข ขอใหผูบังคับบัญชามี
ความสุข รับรองสุดทายเราชนะ ฯ
◙
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๒๓

◙

◙

บริวาร

มา

เพราะน้ําใจมี

บริวาร

หนี

เพราะน้ําใจลด

บริวาร

หมด

เพราะน้ําใจแหง

บริวาร

กลั่นแกลง

เพราะไมยุติธรรม ฯ

แมมี ปริญญา สามารถ
แตถาขาด ผูอุปถัมภ ก็ต่ําฐาน
ตองออนนอม ถอมตน ทนทํางาน
ผูใหญทาน พอใจ ใหเราโต ฯ

◙

ทานทํางานเปนนักธุรกิจ รับราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ก็ดี อยาไปสนใจกับ

คนอื่น ใหสนใจแตงานในหนาที่ สรางความดีตอไป ไมตองมอง
คนในแงราย มองคนในแงดี ถึงเขาจะอิจฉาเรา ก็กลับไปหาเขาเอง เขาสราง
ความเดือดรอนเขาเอง ฯ
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๒๔

◙

หากทานเปนพอคา แมขาย ตองคิดขาดทุนไวกอน คิดขาดทุน ๆ รับรอง

ไดกําไรแน ถาทานเปนแมทัพ คิดวาแพกลับมา เราตองชนะทัพ
เพราะปองกันและเตรียมรับขอผิดพลาดไวแลว เปนขาราชการลูกจาง
เปนพนักงานองคกรใดก็ตาม
ถูกโยกยายเปลี่ยนตําแหนง ไมตอง
กลุมอกกลุมใจ เปนเรื่องธรรมดา สรางความดีเขาไว ตองไดดีแน
ฯ
◙

ความอิจฉาริษยา หากเกิดแกหมูคณะใด จะเปนเหตุใหเกิดผลดังนี้
๑. ทําใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี
๒. เปนอุปสรรคในการประสานงานทีด่ ี
๓. ทําลายขวัญกําลังใจของผูปฏิบัติงาน
๔. สรางศัตรูใหตัวเอง
๕. ไมมีความจริงใจตอเพื่อนรวมงาน

◙

สาม จ. หา จริง. ทุกสิ่ง ป.ป.ร.ก. ทานที่เปนนักบริหารเอาไปใช

๓ จ.
๑. จัด รูปแบบตัวเองใหสวย
๒. จัด สํานักงาน
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๒๕

๓. จัด สถานที่อื่นได

๔ จริง
๑. จริง ตอการงาน
๒. จริง ตอหนาที่
๓. จริง ตอวาจา
๔. จริง ตอบุคคล
๕. จริง ตอความดี

ทุกสิ่ง ป.ป.ร.ก.
๑. ปกครองดี
๒. ปองกันดี
๓. รักษาความดี
๔. กลาแกไข ฯ

◙

ลด ๕ วาง
๑. อยาใหสมองวาง ตองคิด ตองอาน ตองเขียน ตองเรียนวิชา
๒. อยาใหมีชองวางระหวางบุคคล มีเมตตาปรานี อารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือเจือ
จุนกัน
๓. ทรัพยากรชีวิตอยาใหวา ง ตองทํางาน อยาขี้เกียจ อยาเลี่ยงงาน
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๔. เวลาอยาใหวาง อยาปลอยเวลาเปลาประโยชน กินกับนอน เที่ยวสรวลเส
เฮฮา
๕. การนําก็อยาใหวาง พอแมตองนําลูก พระสงฆตองนําประชาชน

สราง ๕ รวม
รวมทุน รวมคิด รวมผลิต รวมขาย รวมกันรักษาความดี ฯ

สุตะมะยะปญญา ทานสาธุชนโปรดทราบ สนใจ สดับตรับฟง
ศรัทธาฟง ทบทวนการฟง จดหัวขอไว ปฏิบัตทิ ันที อยารอรีแต
ประการใด ฯ
◙

◙

การฟง มีหลัก ๓ ประการ
๑. ตั้งใจฟง
๒. ตั้งใจจํา
๓. ตั้งใจนําไปปฏิบตั ิ
ประโยชนของ การฟง
๑. ทําใหไดฟงเรื่องใหม
๒. ไดใสใจในเรื่องเกา
๓. บรรเทาความกังขา
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๔. เปนสัมมาทิฏฐิ
๕. มีสติมั่นคง ฯ

◙

พระพุทธเจาสอนใหมีเพชรกาวหนาคือ นวรัตน ๙ ประการ อยูในคุณสมบัติของ

คน เรียกวา อริยทรัพยภายใน...
๑. ขยันเอาการ
๔. ชอบระวัง
๖. ทรงศีลธรรม

๒. งานสะอาด

๓. ฉลาดรอบคอบ

๕. ชอบระวัง
๗. นําทางใหถูก

๘. ปลูกสติ

๙. ดําริชอบ ฯ
ใจซื่อ มือสะอาด ทําอะไรเฉียบขาดถูกตอง เปนธรรม ฯ

◙

เชื่อยาก สอนงาย เชื่องาย สอนยาก ฯ

◙

การกระทําใด ๆ ตอง
๑. ทําดวยความ ศรัทธา
๒. ทําดวยความ ตั้งใจ
๓. ทําดวยความ เคารพ

เคารพตัวเอง / เคารพสถานที่
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เคารพกติกา กฎกระเบียบของที่นั้น ๆ
๔. ทําดวยจิต สงบ
๕. ทําดวยความ ถูกตอง ฯ

๔.๓ สังคม
ปฏิสันถารคารวตา พระพุทธเจาสอนไวชัดเจนเลย ขนาดพระพุทธเจายังตอง
ปฏิสันถารตอนรับแขก แขกมาตองตอนรับ เพราะเขาเปนอาคันตุกะ เขายังไมรูที่กินที่

้ แยม
นอน ตองตอนเขามาที่พักรับรองตามฐานะของตน... สูแขก หมายความวา ยิม
แจมใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาด
เหลือคอยดูกัน ฯ คําสอนของพระพุทธเจาเมื่อสองพันกวาปยังใชไดอยู สรุป
เหลือสามคํายุคใหมไดดังนี้

หนึ่ง สวัสดีคะ สวัสดีครับ
สอง ขอบคุณที่อุตสาหมาเยี่ยม
สาม มีอะไรขาดตกบกพรองใหอภัยดวยเจาคะ ฯ
◙

พระพุทธเจาทรงพัฒนาสังคม ใหอยูกันดวยความเมตตาธรรม

คนมีธัมมะ

เขายิ้มแยมแจมใส ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาดเหลือจุนเจือกัน
ยิ้มนอกยิ้มใน ฯ
อนุสาสนีปาฏิหาริย

๒๙

คําสอนของพระพุทธเจา ไมใชรบั เรื่องปญหาของคน ทาน
สอนใหคนแกปญหา
แตคนก็นําปญหามาใหพระ
ไมรูจักชวยตัวเอง
พระพุทธเจาสอนให ชวยตัวเองได พึ่งตัวเองได สอนตัวเองได ฯ

◙

คนที่มีคุณธรรมสอนงาย ไมหัวดื้อหัวรั้น คนไมมีกรรมสอนงาย คนที่
กฎแหงกรรมดันไปทางชั่ว เขาจะไมฟงคําสอนของเราเลย ขอฝาก

◙

ญาติโยมไปคิดในวันนี้ ฯ

◙

ไกรูจักแตขาวเปลือกขาวสาร ไมรจู ักเพชร รูจักพลอย คนชั่วผลักก็ไมไป ไสก็ไม

เดิน ฯ

◙

ทานผูปฏิบตั ิธรรมทั้งหลาย เรามีชีวิตเกิดมาแสนจะยาก อยาใชชีวิตไรสาระ

อยาใหมันขาดทุนเลย ฯ

วันหยุดควรเขาวัดปฏิบัติธรรม บางพวกชอบ ไปทัวรบุญ ไปชม
บารมี ครูบาอาจารย แตนาจะคิดมุมกลับวา ควรทัวรอารมณตัวเองบาง ชมบารมี
ตัวเองบาง ถามวาบารมีคืออะไร ก็ตอบไมได
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๓๐

บารมีชั้นประถม คือ ความเพียร บุคคลจะลวงทุกขไดเพราะความ
เพียร

บารมีชั้นมัธยม ก็คือ ตั้งใจทํางาน อยางทิ้งงานในหนาที่รับผิดชอบ
บารมีชั้นมหาวิทยาลัย คือ ความอดทน สรางความดี ไมตอง
กลัวใครมานินทา อาจหาญในธรรมสัมมาปฏิบัติ ไมตองกลัวใครนินทา
โยมไปชมเขาวา ปลูกมะมวงดก ชมเขาวา ปลูกทุเรียนดก ชมบานนั้นดี บาน

(เปรียบไดกับ ชมบารมีครูบาอาจารย) แลวโยมเคยปลูกมะมวงสัก
ตนหนึ่งไหม เคยปลูกทุเรียนไหม คิดไดไหมนี่ ฯ
โนนดี

◙

ไปไหน ไปลา มาไหว พบผูหลักผูใหญ ตองออนนอมถอมตน ปากหวาน ตัว

ออน มือเปนหงอน นอบนอมกตัญู เชิดชูระเบียบ จงเพียบดวยวินัย จงตั้งใจศึกษา
นําพาพนทุกข เปนสุขอนันต เปนหลักฐานสําคัญ จงจําใสใจเอาไปใช ฯ

◙

วินัยภายใน คือ สติ วินัยภายนอก คือ สวย เรียบรอย ทําอะไร

ใหมีระเบียบ มีระบบ ทําอะไรใหถูกแบบถูกบท จะไดหมดจด เหมาะเจาะ ฯ

◙

มนุษยเรามีความตองการ ๑๐ อยาง
๑. ความรัก
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๒. ความนิยมชมชอบ
๓. ความเลื่อมใสศรัทธา
๔. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
๕. ความเอาใจใสซึ่งกันและกัน
๖. ความเคารพนับถือ
๗. ความมีเมตตาตอกัน
๘. ความเห็นอกเห็นใจ
๙. ความเปนกันเอง
๑๐. ความเปนธรรมชาติ ฯ

◙

ดู บานเมือง

ดูที่ความ สะอาด

ดู ประชาชาติ

ดูที่ความ สามัคคี

ดู คนดี

ดูที่ การงาน

ดู ลูก ดูหลาน

ดูที่ความ เคารพ

ดู หญิง

ดูที่ความ อาย

ดู ชาย

ดูที่ความ กลาหาญ

ดู พระ

ดูที่ กิจวัตร

ดู คฤหัสถ

ดูที่ความ ขยันหมั่นเพียร ฯ
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◙

ถาโรงเรียนใด จัดใหมีลาน ๔ ลาน จะแกปญหาเด็กได

(วัดก็ควรมี ๔

ลาน เชนกัน)
๑. ลานวัด มีบริเวณสงบรมรื่น (เชนเดียวกัน)
๒. ลานใจ ใหเด็กไหวพระ สวดมนต ฝกสมาธิ (มีปฏิบัติกรรมฐาน) แลวจะดี
เอง
๓. ลานกีฬา ใหเด็กไดออกกําลังกาย (เชนเดียวกัน)
๔. ลานดนตรี ดนตรีชวยใหเกิดความสามัคคี ชวยใหมีปญญา โดยเฉพาะ
ดนตรีไทย (เพลงสาธุการ เพลงดวงพระธาตุ เพลงรับพระ เพลงพระฉัน ฯ)

◙

หัวใจของวัฒนธรรมไทยมี ๓ ประการ
๑. เคารพผูใหญ
๒. มีระเบียบวินัย
๓. ขนมธรรมเนียม ประเพณี ฯ

◙

เขาวัดใหได ๓ วัด
๑. วัตถุธรรม ที่กินสะอาด ที่ถายสะดวก นอนในมุง ทุงในสวม สวมรองเทา
๒. วัดอารมณ อารมณดีหรือราย ใจเย็นหรือเปลา
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๓. วัดจิตวัดใจ มีอะไรมากระทบ อายตนะทั้ง ๖ กําหนดไดหรือเปลา ฯ

เมืองไทย ขาดศาลไคฟง จึงมีแตปญหา ไรคุณภาพ ขาด
คุณธรรม ฯ

◙

◙

สังคมไทยจะอยูรอด ถาทั้ง ๓ สถาบันรวมมือกัน
๑. สถาบันวัด ตองชวยกันสั่งสอนประชาชน ไมใชชวยบอกบุญ
๒. สถาบันโรงเรียน ก็ตองชวยกัน ครูบาอาจารย ตองมีวิญญาณครู
ดวย ตองสอนนักเรียน เอาใจใส ดูแลฝกเจริญสมาธิภาวนาดวย ในโรงเรียน
นั้นตองสอนสวดมนตไหวพระ ไปลา มาไหว ออนนอมถอมตน
๓. สถาบันครอบครัว ชวยกันดูแลลูกหลาน รักใหถูกวิธี ทําความดีใหลูก
ดู

“ผาเหลืองนอยจะหอยหู” หมายความวา บวชแกบน บวชตาม
ประเพณี ๗ วัน บวชแลว ไมศึกษาเลาเรียน บวชแลวไมปฏิบตั ิ
กรรมฐาน

◙

“ผูดีจะเดินตรอก ขี้ครอกจะเดินถนน” หมายความวา ผูดี เดิน
ตรองเขาไป ซื้อที่ขี้ครอก ขายที่ดินแลวก็เดิน ชอปปง ฯ
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คนที่มีความทุกข ความยากความลําบากนั้น
พระพุทธเจาก็สอนใหชวย แตการชวยเหลือนั้นตองมีเหตุผล จะชวยใคร
ตองใหเขาชวยตัวเองได ถาเขาชวยตัวเองไมไดแลว ชวยไมได มี
◙

ขอเจริญพร

เหตุผลนะ ไมใชใครทุกขก็ชวยตะพึดไปโดยไมมีเหตุผล ฯ

◙

ความสุข ทางโลก บอกไวชัดเจน คือ
๑. สุขเกิดจากการ มีทรัพย
๒. สุขเกิดแตการ จายทรัพยบริโภค
๓. สุขเกิดแตความ ไมเปนหนี้
๔. สุขเกิดแตการ ประกอบอาชีพที่ปราศจากโทษ

แตอยูที่จิตใจ เพราะ
ความสุขไดมาจากการชําระใจใหสบาย ดวยความสุข คือ ความสงบ ยิ่งจิตใจ
เปนอิสระจากกิเลสตัณหาไดมากเทาไร จิตใจก็ยิ่งมีความสงบมากขึ้นเทานั้น ความ
สงบนี้ คือ พื้นฐานของความสุข ฯ
ในทางพระพุทธศาสนา สุขไมขนึ้ อยูกับปริมาณ

โลกาธิปไตย เขาเมืองหลิ่วก็หลิ่วตาตาม ในเมื่อเขาเมืองหลิ่วหลิ่วตาตาม
อยาไป ขัดเขา อยาตรงทางโคง ถาตรงทางคต เราเปนรถ จะตกถนน ฯ
◙
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อัตตาธิปไตย ตนเปนที่พึ่งแหงตน ตองชวยตัวเองได ตองสอนตัวเองได
ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ
◙

กัลยาณมิตรก็ตองแปลวา คือ มิตรที่ไมเห็นแกตัว ไมเอารัดเอา

เปรียบทานผูใดเลย ถึงจะเปนมิตรแท คนที่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแกตัว มันจะเปน
มิตรภาพไดอยางไร

ไมสามารถจะเปนญาติในพระศาสนาได...

คนไหนมี

คุณธรรมประจําใจ คนนั้นเปนมิตรแท ฯ
อยาเห็นดวยกิเลส ถาเห็นดวยกิเลส ก็จะมองวาคนนั้นเลว คนนั้นดี ตอง
เห็นดวยปญญา เพราะคนเรา มีทั้งดีทั้งชั่ว ใชปญญาสักนิด ใหมองคนในแงดี
เหมือนอยางที่โบราณสอนวา เอาอยางกา แตอยาเอาเยี่ยงกา (ดูที่อีกาขยัน
คือ ขอดี อยาไปดูที่อีกาขี้ขโมย ขอชั่ว) ...แมลงหวี่ แมลงวัน มันบินต่ําชอบของ
เหม็น ผึ้งบินสูงชอบของหอมเกสรดอกไม คนดีมีปญญา เขาจะเลือกมอง เลือกฟง
แตสิ่งดี ๆ คนจิตใจไมดี ชอบดูชอบฟงแตสิ่งไมดี ชอบคนหาความชั่วของคนอื่น ฯ
◙

บุคคลใด ทําใจไมได ก็ไปนรก ทุกขติง ปาฏิกังขา แนนอนที่สุด
ดังนั้นจงทําใจตั้งแตบัดนี้ คนดาเราเปนบาป เราโดนดาเปนบุญ
(เพราะไมโกรธ ไมลงโทษเขา) คนโกรธตอบ เปนบาปมากกวาคนดา ฯ

◙
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๓๖

โจมตีคนโนน โจมตีคนนี้

คนโดนโจมตีนั่นแหละไดบุญ สวนคนไปตี

เขานั่นแหละไดบาป คนที่โดนตีไดบุญ ถาทําใจได ฯ
บางทีก็ชางนอยเนื้อต่ําใจเหลือเกิน ฉันทําดีไมไดดี เหมือนมีกรรมบัง โปรดอยา
ไปคิด ทําใจใหได ถาทําใจไมได เปนบาปคนเดียวนะ...
ถาหากใครที่ไมถูกกับเรา มาทําทาทําทาง

เราก็มีแตบุญ เขาก็มีแต

บาป เขาเห็นเรา เขาไมพอใจ อยากจะตีเรา อยากจะถมน้ําลายใสเรา อยากจะดาเรา
ที่เราเห็นเขาแสดงกิริยามารยาทไมดีออกมา เราก็ใชตาเปนบุญ เห็นหนอ
เปนบุญอยูที่ตา บาปก็เปนของเขาไป กลับไปหาเขาเอง...ฯ
◙

คนเรา มีทั้งถูก ทั้งแพง มีทั้งดีทั้งเก มีทองคํา ก็มีทองชุบ มีหลวงพอทวด ก็มี

หลวงพอเทียบ คนดีหายาก คนเกมีมาก ฯ

◙

อยาไปวาคนโนนคนนี้เขา เขาดีแคนั้น ธาตุสังกะสีเอาดีไมได ไปวาเขาทําไม

คนดีมันก็ดีได คนชั่วมันก็ดีไมได คนดีมันจะชั่วไมได โดยวิธีนี้เราจะชื่นใจ เพราะเราทํา
ใจได ฯ

◙

บางคนบอกคนนั้นไมดี คนนี้ใชไมได นั่นมันเปนเรื่องของเขา

มันเปนเรื่อง

ของคนบาปเขาทํากัน ฯ
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ตั้งสติไว ไมตองกังวลสนเทหแตประการใด ใครจะ
อยางไร เรากไมรูสึกอะไร จะไดอะไร เสียอะไร เฉย ตั้งสติไว จะสบาย ไมสบาย
◙

ใครจะไปเหนือมาใตก็

อยางไร ก็ธรรมดา ไมอยากรักใคร ไมอยากเกลียดใคร ไมมุงหวังสิ่งใด ไมมุงหมาย
อะไรจากใคร ก็รูสึกวา ไมมีเรื่องตองวุนวาย ไมมปี ญหา

ซึ่งเปนสัญญาณแหง

ความไมมีภัย ฯ
อยาคิดวาเขาจะเหมือนเรา มิฉะนั้นจะเสียใจ บางคนเขาใจวาคนอื่น
คงเหมือนเรา เหมือนไมได เพราะแตกตางดวยกฎแหงกรรม เหมือนกันไมได ฯ
◙

◙

ถาอารมณรายเขามาแทนอารมณดี มันจะออกมาชัดเจนดังนี้

คนใจสูง

กลายเปน

คนใจต่ํา

คนใจดี

กลายเปน

คนใจดํา

คนใจงาม

กลายเปน

คนใจงาย

คนไวใจได

กลายเปน

คนโลเล

คนมีเสนห

กลายเปน

คนหนาชัง

คนพูดนาฟง กลายเปน คนพูดไมเขาหูคน
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◙

อาตมาเกรงใจโยมเหลือเกินนะ นึกวามาชวยกัน สรางคนเถอะ สรางลูกหลาน

ชาติไทย เจริญพรจดไวเลยนะ ถาไมมาชวยกันนะ อีก ๒๐ป ลูกหลานจะไปไมรอด จะ
ไมมีที่ดินอยู ขอฝากไวดวย ยิ่งคนชาวจังหวัด....ลูกเกิดมาไมมีใครอยู ...เลยนะ ไม
เคยกลับมาชวยพอแมทํานาเลย หนีเขาไปเปนลูกจางในกรุงเทพฯ หมด พอแมมีนา
เปนรอย ๆ ไร ขายแตกแหลกราญ แจกใหลูกไป (ขอความนี้พิมพเผยแพรป ๒๕๓๒
แตหลวงพอพูดไวกอนหนานี้ ตอมายุคเศรษฐกิจฟองสบู มีการขายที่ใหตางชาติ นัยวา
เพื่อพัฒนาอุตสาหรรม แลวลูกหลานก็ไปเปนลูกจางกินเงินเดือน ตอนหลังนี่ ฟองสบู
แตก รัฐบาลแกปญหาไมไดตองขายทรัพยสินใหตางชาติ ตางชาติเขามา Take over
และเขามาลงทุนหลายกิจการธุรกิจไทยลม สรุปวา รายแรงกวาการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ ๒ ลนเกลารัชกาลที่ ๖ มีพระราชนิพนธ เตือนเราไวนานแลว “ใครมาเปน

เจาเขาครอง : ผูรวบรวม)
ผูมีธัมมะ ผูมีใจเมตตา เรียกวา ผูม ีเกียรติ คนที่เปนใหญเปนโต ไม
มีธัมมะ ไรคุณธรรม พระพุทธศาสนา ไมเรียกคนเหลานี้วา ผูมีเกียรติ
◙

◙

ความรูที่จะใหทันโลกในปจจุบันนี้ก็คือ รูทุกสิ่งในบางสิ่ง

และรูบางสิ่ง

ในทุกสิ่ง ฯ
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บวชลูกบวชหลาน อยาแห เปนหนี้สงฆ เขาเฝาพระพุทธเจา
ตองสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ลูกของ
นาค แมของนาค พอของนาค จะไดบุญ ไมใชเอาเหลามากินกันในเขต
◙

ขัณฑสีมา ทานจะเปนหนี้สงฆ ขอฝากไวดวยนะ ฯ

◙

จะเขาเฝาพระพุทธเจา มีเถิดเทิง เทิ้งบอง เอานาคมีขี่คอแลวเตนไปเปนบาป...

เอาเหลาไปกิน แอนหนาแอนหลัง ลอเรียนพระพุทธเจา เปนบาปที่สุด เขตพุทธาวาส
เปนที่ประทับของพระพุทธเจา ตองถอดรองเทา หุบรม ตองหมผา (เครื่องแตงกาย) ให
เรียบรอย อยางนี้เปนการแสดงความเคารพ.... ขาดการเคารพไมไดบุญ ไมไดความดี
ดวย แตการเคารพยังทําไมได ฯ

งานศพพอแม เอาเหลาไปกินหนาศพ เอาการพนันไปเลน
หนาศพ โยมจะตองลงนรก ดวงวิญญาณไมไดรับสวนบุญ และไมใหพรแก
ลูกลาน ขอฝากโยมไวดวย อยาฝนขืนกระทํา ฯ
◙

เวลากรวดน้ํา อยาไปจับกนกัน หรือ จิ้มกนตอกันเปนแถว
(พนมมือ ตั้งใจอุทิศไปใหก็ได) ยถา.....เปตานัง ใหแกเปรต สัพพีติโย
หมายความวา ใหพรแกคน ยถาใหผี สัพพีใหคน ตองพนมมือรับพร ขอฝากไว
◙

ดวย ฯ
อนุสาสนีปาฏิหาริย

๔๐

◙

คติธรรมจากกงเต็ก ทิ้งสตางคลงบอ ๔ บอ ไดแก
บอที่ ๑ ใชหนี้เกา คือ เลี้ยงดูพอแม
บอที่ ๒ ใหเขากู คือ เลี้ยงดูลูก
บอที่ ๓ ฝงไว คือ ทําบุญทําทาน
บอที่ ๔ ทิ้งเหว คือ เลี้ยงตนเอง

นี่เปนปริศนา รถก็มี ตึกก็มี บานก็มี แอรก็มี (เครื่องกระดาษ พิธีกงเต็ก)
เอาไปเผาไฟหมด ไมไดเผาไปใหคนตายใชในภพหนา มีหมายความวา ตาย
แลวทรัพยสมบัติเอาไปไมได ทีเ่ อาไปไดตองใสใจไป คือ บุญกับ
บาป และความรู ฯ
◙

นุงดําไปงานศพหรือไวทุกข โปรดไปสอนลูกหลาน ไฟมันดับแลว

พอก็

ตาย แมก็ตาย มันมืด จึงนุงดํา ฯ
ยิ้มแยมแจมใส ตั้งใจสนทนา เจรจา
ไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูแขก ไมแปลกลูกคา
มา ฯ

◙

นางกวักหลวงพอจรัญ
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◙

บุคคลที่สอนยาก
๑. พระ

๒. ครู

๓. คนสูงอายุ

๔. คนปญญาออน

พระดัง อาจไมดี พระดี อาจไมดัง ความขยัน เปนคุณสมบัติของ คน
ความอดทน เปนคุณสมบัติของพระ ฯ
◙

ธรรมถึงทาน ทานถึงธรรม เปนพระได ถึงจะนุงเหลืองหม
เหลือง แตไมถึงธรรม ก็เปนเพียงพระสมมุติฯ
◙

◙

พอคาแมคา ใครดาอยาโกรธ ขายเอาเงินอยางเดียว ฯ

◙

บางคนตองเชาที่เขาอยู หมดสัญญาเชาถูกไลที่อยู กลุมใจนึกวาไลไปให

จน ถาอยูที่เดิมรวยแคนี้ ไปอยูที่ใหม กลับรวยยิ่งขึ้น เขาไลใหไปรวย บุญ
กุศลสง เปนอยางนั้น
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ประชาชน คือ ชาติ คุณธรรม ที่ยึดเหนี่ยวของประชาชน
คือ ศาสนา ผูนําของประชาชน คือ พระมหากษัตริย ฯ
◙

วิชาการ ครับ แลวเนน ปฏิบัตกิ าร แกปญหาชีวิตใน
สังคม สองอยางควบคูกันไป มีความรูคูความดี ถามีความรูขาดความดี

◙

พระพุทธเจาเนน

เหมือนทานมีบาน ไมมีบันได บานสวยหรูนาทัศนาดู แตไมมบี ันได เสียใจดวย นา
เสียดายนะครับ ฯ

◙

อาตมาสอนเด็ก นะโมทุนหลัก คือ กตัญูนะลูกนะ นอบนอม

กตัญู เชิดชูระเบียบ เพียบดวยวินัย หนูจงตั้งใจศึกษา นํามาพนทุกข เปนสุขอนันต
เปนหลักฐานสําคัญ คุณหนูจําใสใจ ฯ

ขอทานเขาบาน อยาไลอยางหมูอยางหมานะ
ถาจะทําทานก็ทําไป ถาไมทํา ก็นิ่งเสียฯ

◙

ทานทั้งหลายเอย

(เรื่องนี้เปนประสบการณของหลวงพอที่วาเศราษฐีมีที่นาขนาด ๓,๐๐๐ กวาไร
สอนลูกไมใหทําบุญ ใสบาตร ไมใหเงินขอทาน ตายไปแลวเกิดในครอบครัวขอทาน
กลับมาขอทานบานของลูกตัวเอง แลวก็โดนไล และเศรษฐีที่เปนขอทานในชาตินี้ ก็
เปนขอทานจนกระทั่งตายขางถนน : ผูรวบรวม)
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◙

วันผูสูงอายุควรทําใหได ๕ ประการ ดังนี้
๑. ลูกหลานตองนําอาหารไปเลี้ยงพอแมใหอิ่ม
๒. เลี้ยงเพื่อนใหอิ่ม
๓. บําบัดทุกขบํารุงสุข ใครมีทุกข ก็ชวยเขา
๔. ถวายจตุปจจัยแกสมณพราหมณาจารย ผูทรงศีลทรงธรรม
๕. ทําพลี ๕
๕.๑ ญาติพลี สงเคราะหญาติ
๕.๒ อติถิพลี ตอนรับแขก โอภาปราศรัยถามสารทุกขสุกดิบกัน
๕.๓ ปุพพเปตพลี บังสุกุลใหผูตาย (พอแมปูยาตายายที่ตายไปแลว) หรือ
ถวายสังฆทานก็ได
๕.๔ ราชพลี อยาไปโกงหลวง เสียภาษีใหถูกตอง
๕.๕ เทวตาพลี รําลึกถึงเทวดาประจําวันเกิด คือ พอแม

◙

การปองกัน ความรัก ความเกลียด ความหวัง ไมใหเกิดขึ้นในความนึกคิด

ตองกําหนดวา คิดหนอ ๆๆ

ความรัก ความตองพลัดพรากจากคนรัก จากของรัก และสิ่งที่รัก
ความเกลียด ความตองคลุกคลีอยูกับคนที่เกลียด ของที่เกลียด และสิ่งที่
เกลียด

ความผิดหวัง ปรารถนาสิ่งใด ไมไดสิ่งนั้น
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ถาไม ความรัก ความเกลียด ความหวัง ก็ไมมี ภัยชีวต
ิ ๕ ประการ ไดแก
๑. ความเศราโศกเสียใจ เปนภัยชีวิต
๒. ความรองไห บนเพอรําพัน เปนภัยชีวิต
๓. ความลําบากกาย เปนภัยชีวิต
๔. ความลําบากใจ เปนภัยชีวิต
๕. ความคับแคนใจ ความชอกช้ําใจ เปนภัยชีวิต ฯ
มาวัดขอใหรับพรไปปฏิบัติ

ไมใชรับน้ํามันตแลวเปนคนดี เปาหัว

แลวเปนคนดี ไมใช นั่นแคเปนกําลังใจเทานั้น ฯ
ความสบาย

ไดมาจาก

ความลําบาก

ความสุข

ไดมาจาก

ความทุกข

ความเจริญ

ไดมาจาก

ความเสื่อมโทรม

ความรวย

ไดมาจาก

ความจน

ความฉลาด

ไดมาจาก

ความโง

ความรู

ไดมาจาก

ความไมรู

สอนจากหยาบ

ไปหา

ละเอียด

สอนจากงาย

ไป

ยาก ฯ
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